
জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬ অ�যায়ী িশ� ও িশ� �িত�ােনর সং�া ও ��িণিব�াস 
অ�ায়-৩ 

িশ� ও িশ� �িত�ােনর সং�া ও ��িণিব�াস 
 

৩ �াপক অেথ � িশ� বলেত িনে�া� উৎপাদন ও �সবা�লক কম �কা�েক �বাঝােব। 

৩.১ প� উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ, সংেযাজন এবং পরবত�েত উৎপািদত পে�র �নঃসাম��করণ ও �ি�য়াকরণ 
 সং�া� সকল �কার �া�ফ�াকচািরং কম �কা�।  
 
৩.২ য�পািত িকংবা �ায়ী স�দ বা �মধা স�েদর উে�খেযা� �বহােরর মা�েম �য সকল �সবা�লক কম � স�ািদত হয় 
 �স সকল কম � �সবা িশে�র অ�� �� হেব। �সবা িশে�র তািলকা পিরিশ�-৩ এ সি�েবিশত আেছ।  
 

৩.৩ িশ� �িত�ােনর ��ে� িবিভ� ��িণিব�াস িনে�া�ভােব সং�ািয়ত হেবঃ  
 
�হৎ িশ� 
৩.৩.১ �া�ফ�াকচািরংেয়র ��ে� ‘�হৎ িশ�’ (Large Industry) বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব �িত�ােন 
 জিম এবং কারখানা ভবন �তীত �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ (Replacement Cost) ৫০ �কা� টাকার 
 অিধক িকংবা �তির �পাশাক/�মঘন িশ� �িত�ান �তীত �যসব িশ� �িত�ােন ৩০০ জেনর অিধক �িমক িনেয়ািজত 
 রেয়েছ। �য সকল �তির �পাশাক/�মঘন িশ� �িত�ােনর �িমেকর সং�া ১০০০ এর অিধক �কবল �স সকল �তির 
 �পাশাক িশ� �হৎ িশে�র অ�� �� হেব।   
  
৩.৩.২ �সবা িশে�র ��ে� ‘�হৎ িশ�’ বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব �িত�ােন জিম এবং কারখানা ভবন 
 �িতেরেক �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ৩০ �কা� টাকার অিধক িকংবা �যসব িশ� �িত�ােন ১২০ জেনর 
 অিধক �িমক িনেয়ািজত রেয়েছ।  

 
মাঝাির িশ� 
৩.৩.৩ �া�ফ�াকচািরংেয়র ��ে� ‘মাঝাির িশ�’ (Medium Industry) বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব 
 �িত�ােন জিম এবং কারখানা ভবন �িতেরেক �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ১৫ �কা� টাকার অিধক এবং 
 অনিধক ৫০ �কা� টাকা িকংবা �যসব িশ� �িত�ােন ১২১-৩০০ জন �িমক িনেয়ািজত রেয়েছ। তেব �তির �পাশাক 
 �িত�ান/�মঘন িশ� �িত�ােনর ��ে� মাঝাির িশে� �িমেকর সং�া সেব �া� ১০০০ জন।  
  
৩.৩.৪ �সবা িশে�র ��ে� ‘মাঝাির িশ�’ বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব �িত�ােন জিম এবং কারখানা ভবন 
 �তীত �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ২ �কা� টাকা �থেক ৩০ �কা� টাকা পয �� িকংবা �যসব িশ� �িত�ােন 
 ৫১-১২০ জন �িমক িনেয়ািজত রেয়েছ।  
 
৩.৩.৫ �কােনা এক� মানদে�র িভি�েত এক� কম �কা� মাঝাির িশে�র অ�� �� হেলও অ� মানদে� �স� �হৎ িশে�র 
 অ�� �� হেত পাের। �সে�ে� এ কম �কা�� �হৎ িশে�র অ�� �� বেল িবেবিচত হেব। তেব �তরী �পাশাক 
 �িত�ান/�মঘন িশে�র ��ে� এ িবধান �েযাজ� হেব না।  
 

�� িশ� 
৩.৩.৬ �া�ফ�াকচািরংেয়র ��ে� ‘�� িশ�’ (Small Industry) বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব �িত�ােন 
 জিম এবং কারখানা ভবন �িতেরেক �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ৭৫ ল� টাকা �থেক ১৫ �কা� টাকা 
 িকংবা �যসব িশ� �িত�ােন ৩১-১২০ জন �িমক কাজ কের।   
 
৩.৩.৭ �সবা িশে�র ��ে� ‘�� িশ�’ বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব �িত�ােন জিম এবং কারখানা ভবন 
 �িতেরেক �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ১০ ল� টাকা �থেক ২ �কা� টাকা িকংবা �যসব িশ� �িত�ােন ১৬-
 ৫০ জন �িমক কাজ কের।   
 
৩.৩.৮ �কান এক� মানদে�র িভি�েত এক� কম �কা� �� িশে�র অ�� �� হেলও অ� মানদে� �স� মাঝাির িশে�র অ�� �� 
 হেত পাের। �সে�ে� এ কম �কা�� মাঝাির িশে�র অ�� �� বেল িবেবিচত হেব। তেব �তরী �পাশাক �িত�ান/�মঘন 
 িশে�র ��ে� এ িবধান �েযাজ� হেব না।   



 
মাইে�া িশ�  
৩.৩.৯  ‘মাইে�া িশ�’ (Micro Industry) বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব �িত�ােন জিম এবং কারখানা ভবন   

�িতেরেক �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ১০ ল� টাকা �থেক ৭৫ ল� টাকা িকংবা �যসব িশ� �িত�ােন ১৬-৩০ 
জন বা তার �চেয় কম সং�ক �িমক কাজ কের।  

 
৩.৩.১০ �সবা িশে�র ��ে� ‘মাইে�া িশ�’ বলেত �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব �িত�ােন জিম এবং কারখানা ভবন 
 �িতত �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ১০ ল� টাকার নীেচ িকংবা �যসব িশ� �িত�ােন সেব �া� ১৫ জন 
 �িমক কাজ কের।  
  
৩.৩.১১ �কান এক� মানদে�র িভি�েত এক� কম �কা� মাইে�া িশে�র অ�� �� হেলও অ� মানদে� �স� �� িশে�র  অ�� �� 

হেত পাের। �সে�ে� এ কম �কা�� �� িশে�র অ�� �� বেল িবেবিচত হেব। তেব �তরী �পাশাক �িত�ান/�মঘন িশে�র 
��ে� এ িবধান �েযাজ� হেব না।  

 
��র িশ� 

৩.৩.১২ ‘��র িশ�’ (Cottage Industry) বলেত পিরবােরর সদ�েদর �াধা��� �সসব িশ� �িত�ানেক �বাঝােব �যসব 
 �িত�ােন জিম এবং কারখানা ভবন �তীত �ায়ী স�েদর �� �িত�াপন �য়সহ ১০ ল� টাকার নীেচ এবং যা 
 পািরবািরক সদ�সহ অ�া� সদ� সম�েয় গ�ত এবং সেব �া� জনবল ১৫ এর অিধক নয়।  
 
৩.৩.১৩ �কান এক� মানদে�র িভি�েত এক� কম �কা� ��র িশে�র অ�� �� হেলও অ� মানদে� �স� মাইে�া িশে�র 
 অ�� �� হেত পাের। �সে�ে� এ কম �কা�� মাইে�া িশে�র অ�� �� বেল িবেবিচত হেব।  
 
হ� ও কা�িশ� 

৩.৩.১৪ ‘হ� ও কা�িশ�’ বলেত কা�িশ�ীর �শি�ক মনন ও �েমর �াপক �বহার বা বংশ পর�রায় �া� �মধা, দ�তা ও 
 কলা-েকৗশেলর মা�েম অথবা �জনশীল �ি� �িশ�ণ �হণ কের, �েয়াজেন আ�িনক ��ি� �বহােরর মা�েম এবং 
 সমেয়র পিরবত�নশীলতােক সম�য় কের না�িনক ও �বহািরক �য প� উৎপািদত হয়।  
 
হাইেটক িশ� 
 

৩.৩.১৫ ‘হাইেটক িশ�’ বলেত �ান ও �িঁজিনভ �র উ� ��ি�িভি�ক পিরেবশবা�ব এবং আই�/আই�ইএস/জীব ��ি� বা 
 গেবষণা ও উ�য়ন (R & D) িনভ�র িশ�েক �বাঝােব। 
 

�জনশীল িশ� 
 

৩.৩.১৬ ‘�জনশীল িশ�’ (Creative Industry) বলেত �স সম� িশ�েক �বাঝায় যা �শি�ক মনন ও উ�াবনী �মধা, দ�তা ও 
 কলা-েকৗশল অথবা আ�িনক ��ি� �বহার কের না�িনক ও �ি�শীল প� উৎপাদেন সহায়তা কের। �যমনঃ 
 এ�াডভাট �াইিজং, �াপত�, আট � এ� এ�াি�ক, িডজাইন, ফ�াশন িডজাইন, িফ� এ� িভিডও, ই�ােরি�ভ �লজার 
 সফ ্টওয়�ার, িমউিজক, পারফিম �ং আট �, পাবিলিশং, সফটওয়ার এ� কি�উটার ও িমিডয়া অ��ান ইত�ািদ।  

 এ িশ� স�েক� এক� সামি�ক ধারণা �তিরর লে�� সম� �দেশ �জনশীল িশে�র মানিচ� (Mapping) �ণয়ন করা 
 হেব। এ িশে�র উ�য়ন ও �সার �ি�র ��ে� সরকােরর নীিত সমথ �ন ও �ািত�ািনক সহায়তার পাশাপািশ �ি�খােতর 
 অিধকতর সি�য় ও �ন���লক �িমকার উপর িবেশষ ��� �দয়া হেব।  

সংরি�ত িশ� 

৩.৩.১৭ সরকাির িনেদ �েশর মা�েম �য সকল িশ� জাতীয় িনরাপ�ার �ােথ � সংরি�ত রাখা �েয়াজন এবং �যসব িশ� 
 �শ �কাতর ও সংেবদনশীল িহসােব সরকাির িবিনেয়ােগর জ� সংরি�ত �সসব িশ�েক সংরি�ত িশ� (Reserved 

 Industry) িহেসেব িচি�ত করা হেব। সংরি�ত িশ�খােতর তািলকা পিরিশ�-৪ এ উে�খ করা হেয়েছ।  
 

 



উ� অ�ািধকার িশ� 
৩.৩.১৮ উ� অ�ািধকার িশ� বলেত �স সম� িশ�েক �বাঝােব �য সম� িশে�র �ত ��ি�র মা�েম �াপক কম �সং�ান �ি� 
 হেব এবং এ খাত �থেক উে�খেযা� র�ািন আয় অজ�ন করা স�ব হেব। উ�েরা�র উ�য়েনর লে�� এ ��িণর িশ�খাত 
 সরকােরর �েযাগ-�িবধা �া�তায় �াধা� পােব। উ� অ�ািধকার িশে�র তািলকা পিরিশ� ১ এ বিণ �ত আেছ।  
 অ�ািধকার িশ�  

৩.৩.১৯ ‘অ�ািধকার িশ� (Priority Sector)’ বলেত �স সম� িশ� গ� হেব �য িশ�খাত�েলা িবকাশমান এবং 
 �মবধ �মানভােব �দেশর সামি�ক র�ািনেত অবদান রাখার স�াবনা রেয়েছ। �কান �কান িশ�খাত/িশ� উপ-খাত 
 অ�ািধকার�া� িশ�খাত/উপ-খাত িহেসেব িচি�ত হেব তা সমেয় সমেয় সরকার ক��ক �ঘািষত হেব। অ�ািধকার 
 িশে�র তািলকা পিরিশ�-২ এ বিণ �ত আেছ।  
 

িনয়ি�ত িশ� 
৩.৩.২০ �া�িতক/খিনজ স�েদর সেব �া� �বহার িনি�তকে�, �দেশর �ােথ � �সবা�লক/িবেনাদন�লক িক� িশ� �াপেনর 
 িবষেয় সরকােরর যথাযথ িস�া� ও �ব�া �হণকে� এবং জাতীয় িনরাপ�া ও সং�িতর �িত �মিকর কারণ হেত 
 পাের বা অথ �নীিত �িত�� হেত পাের এ ধরেনর িশ� �ি�খােত �াপেনর ��ে� সরকােরর সংি�� 
 ম�ণালেয়র/কিমশেনর (েযমন-সং�িত/ধম � ম�ণালয়, িব�আরিস ইত�ািদ) অ�েমাদন/অনাপি� �হণ করেত হেব। 
 িনয়ি�ত িশে�র তািলকা পিরিশ�-৫ এ উে�খ করা হেয়েছ।   
 
৩.৩.২১ িনয়ি�ত তািলকা�� �কান িশ� �ক� সংি�� ম�ণালেয়র/কিমশেনর অ�েমাদন/অনাপি� না পাওয়া পয �� িশে�র 
 �পাষক ক��প� িশ� �াপেনর জ� িনব�ন িদেত পারেব না।  
 
�পাষক ক��প� (Sponsoring Authority) 
৩.৩.২২ �পাষক ক��প� বলেত �কান িবেশষ ��িণ/খােতর িশে�র িনয়�ণকারী �শাসিনক ক��প�েক �বাঝােব। Allocation 

 of Business অ�যায়ী সংি�� খাত �য ম�ণালয়/িবভােগর কম �পিরিধ��, �স ম�ণালয়/িবভােগর আওতাধীন 
 দািয়��া� অিধদ�র/সং�া/পিরদ�র/দ�র সংি�� খােতর �পাষক ক��প� িহসােব কাজ করেব। �কান এক� িশ� 
 কারখানা সংি�� �পাষক ক��প� ক��ক িনবি�ত হেল তার দায়-দািয়� �াথিমকভােব �পাষক ক��পে�র আওতায় 
 থাকেব।   
 

নারী িশে�াে�া�া 
৩.৩.২৩ যিদ �কান নারী ‘�ি�মািলকানাধীন বা ��া�াইটির �িত�ােনর ��ে� ��ািধকারী বা ��া�াইটর হন’ িকংবা 
 ‘অংশীদারী �িত�ান’ বা জেয়� �ক �কা�ািনেত িনবি�ত �াইেভট �কা�ািনর পিরচালক বা �শয়ারেহা�ারগেণর 
 মে�’ অ��ন (��নতম) ৫১% (শতকরা একা� ভাগ) অংেশর মািলক হন তাহেল িতিন নারী িশে�াে�া�া িহেসেব 
 পিরগিণত হেবন।   
 
িশ�নীিতর �াধা� 
৩.৩.২৪ পরবত� িশ�নীিত �ণীত না হওয়া পয �� জাতীয় িশ�নীিত ২০১৫ এর কায �কািরতা অ�াহত থাকেব। তেব িশ�নীিতেত 
 অ�� �� সময়াব� কম �পিরক�না �েয়াজেন পিরবত�ন এবং পিরবধ �ন করা যােব।   

 
৩.৩.২৫ বা�বতা ও সমেয়র িনিরেখ এবং অব�ানগত পিরবত�েনর সােথ উপের উি�িখত িশে�র সং�া ও ��িণিব�াস 
 পিরবত�নেযা�।  

 
৩.৩.২৬ অ� �কান সরকাির বা �বসরকাির সং�া িকংবা অথ �ল�ী �িত�ােনর িনজ� নীিতমালায় িশে�র �কান সং�া বা 
 ��িণিব�ােসর উে�খ থাকেলও উ�ূত িবতেক�র ��ে� জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬ এ বিণ �ত সং�া ও ��িণিব�াস �াধা� 
 পােব।  
৩.৩.২৭ জাতীয় ��� স�� অথচ িশ�নীিতেত ���ভােব িনেদ �শনা করা হয়িন, িকংবা িশ�নীিতর সােথ সাংঘিষ �ক সরকােরর 
 অ� �কান নীিত, িবিধ-িবধান, িকংবা িশ�নীিতর �কান িবষেয় অ��তা �দখা িদেল জাতীয় িশ� উ�য়ন পিরষদ �য 
 �া�া এবং িনেদ �শনা �দান করেব তা �াধা� পােব এবং িশ�নীিতর অংশ িহেসেব �হীত হেব।  


